ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVO Nº 43
MARÇO – 2016
1 – CADASTRAMENTO

O bom desempenho de nosso trabalho depende diretamente da iniciativa dos colegas nos
enviarem seus dados cadastrais através do formulário contido no link : http://goo.gl/gfVMA.

2 - NOTÍCIAS DAS REGIONAIS
- A diretora da Regional de Itajubá Maria Sircia de Souza (T/1978) realizou o 2º Encontro do ano
de 2016 no dia 31/03 no restaurante Dom Cesário, quando comemorou o Dia da Mulher, prestando uma
singela homenagem as ex-alunas e as alunas da UNIFEI.
- No dia 10 de março o diretor da Regional da AD-UNIFEI Vale do Paraíba Felipe Facincani Pereira (
T/2007) realizou seu encontro mensal na Cacharia Água Doce no São Dimas em São José dos Campos.
3 – NOTICIAS DA AD-UNIFEI NACIONAL
-- O nosso programa de Sócio-Contribuinte está sendo divulgado através dos recursos das redes
sociais Facebook, Linkedin e Yahoo Grupos.
- Em nossa página no Facebook : www.facebook.com/ad.unifei já temos 1.943 seguidores.
- No LinkedIn : https://br.linkedin.com/in/ad.unifei temos 1.615 seguidores.
- A AD-UNIFEI Nacional está muito empenhada em divulgar vagas de emprego de interesse dos exalunos graduados na nossa universidade através do seu portal: www.adunifei.com.br.
- Os colegas em dia com a Anuidade de 2016 de Sócio-Contribuinte da AD-UNIFEI Nacional estarão
aptos a participarem dos dois sorteios anuais que correrão nos meses de junho e novembro para duas
pessoas passarem 4 dias no Rio Quente Resort – Goiás.
- A diretoria da AD-UNIFEI Nacional decidiu marcar para o dia 26 de novembro de 2016 – sábado - o
seu jantar de comemoração do 103º aniversário da UNIFEI.

5 – NOTÍCIAS DA UNIFEI
- A UNIFEI mantém acordos de cooperação técnico-acadêmica com vários países, como: Alemanha,
Áustria, Canadá, Espanha, Dinamarca, EUA, França, Índia, Portugal, Cuba, Chile, Colômbia.
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